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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  قة مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

   إىل األمني العام موجَّهة ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٦ مؤرَّخة شفوية مذكَّرة    
      )فيينا(تحدة لدى األمم املمن البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية 

حتياهتـا إىل   ) فيينـا (هتدي البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحـدة             
 أن حتيــل إليــه، وفقــاً ألحكــام املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة ويــشرِّفهااألمــني العــام لألمــم املتحــدة، 

، ))٢٩-د (٣٢٣٥امـة   مرفـق قـرار اجلمعيـة الع      (تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلـارجي        
 /كـانون الثـاين  الفتـرة مـن    بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليـات املتحـدة يف            

  ). الثالثانظر املرفقات األول إىل( ٢٠٠٩مارس /آذاريناير إىل 
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     األولاملرفق 2
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩ يناير/الثاينانون لشهر ك
 يناير/الثاين كانون ٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

    .وقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك .٢٠٠٩
    اخلصائص األساسية للمدار        

 ةالتسمية الدولي
اسم اجلسم 
 موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية 
امليل 

 )درجة(
نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  : يف املدارالنزاي بعد صدور التقرير األخري وال اأُطلقن ااجلسمان التالي
2009-001A  USA 202  يناير /ين كانون الثا١٨

٢٠٠٩ 
مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢٧١ ٣٥ ٩٤٦ ٢٦,٧ ٦٣٥,٧ -

واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-002B  Delta 4 R/B يناير / كانون الثاين١٨
٢٠٠٩ 

صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ   ٢٧١  ٣٥ ٩٤٦  ٢٦,٧  ٦٣٥,٧  -
غطية واقية مناورة مرحلية مستهلكة وأ

 وأجسام أخرى متوقفة عن العمل 
 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

 .ال شيء  
 كانون ٣١يت غرينتش من يوم  بتوق٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 

 :٢٠٠٩ يناير/الثاين
  .ال شيء  

 :٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤األجسام التالية بلغت املدار بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
 .ال شيء  

 :٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ق،مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت ذكرت يف تقرير ساب
  .ال شيء  

 :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار
 .ال شيء  

 :تنقيحات ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقا
 .ال شيء  

____________   
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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    اين الثاملرفق
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية  

    *٢٠٠٩ فرباير/شباطلشهر 
  .٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢٨يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت    

    .ة، ما مل يذكر خالف ذلكوقد أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحد
    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  تاريخ اإلطالق  الفضائي

موقع 
 اإلطالق

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(

زاوية 
امليل 

 )درجة(

نقطة 
 األوج

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  الوظيفة العامة للجسم الفضائي )كلم(
  :يف املدارالن زايالتقرير األخري وال  بعد صدور ا أُطلقان التالياناجلسم

2009-005A NOAA 19  مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٨٦١ ٨٨٢  ٩٨,٧  ١٠٢,٠  ‐  ٢٠٠٩فرباير / شباط٦
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-005B Delta 2 R/B  تعزيز مستهلكة وصواريخ صواريخ   ٣٦٣  ٨٨١  ٩٨,٧  ٩٦,٧  ‐  ٢٠٠٩فرباير / شباط٦
مناورة مرحلية مستهلكة وأغطية واقية 

 وأجسام أخرى متوقفة عن العمل 
 :األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري

 .ال شيء  
 :٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٨ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة األجسام التالية، اليت مل يبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها

 .ال شيء  
 :٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٨ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت مل ا بعد صدور التقرير األخري، ولكنه املدارت بلغاألجسام التالية

  .ال شيء  
 :٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٨ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤يف املدار منذ الساعة  ةعد موجودتمل اليت ذُكرت يف تقرير سابق،  ،األجسام التالية

  2000-048B, 2006-050AS, 2008-016B  
  :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

 .ال شيء  
  :إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقاتنقيحات ينبغي 

 .ال شيء  
____________   

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   



ST
/S

G
/S

E
R

.E
/5

71
 

V.
10

-5
13

22
  

     الثالثاملرفق 4
  بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها الواليات املتحدة األمريكية 

    *٢٠٠٩ مارس/آذارلشهر 
د وق .٢٠٠٩ مارس/ آذار٣١يستكمل التقرير التايل بيانات تسجيل األجسام اليت أطلقتها الواليات املتحدة حىت  

  .أُجريت مجيع عمليات اإلطالق من إقليم الواليات املتحدة، ما مل يذكر خالف ذلك
    

    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
األوج 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  لعامة للجسم الفضائيالوظيفة ا )كلم(
  :األجسام التالية أُطلقت بعد صدور التقرير األخري وال تزال يف املدار

2009-011A Keplerمركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ٢ ٢٥٢ ٧ ٣٦٩ ٢٨,٦ ١٩٦,٢ - ٢٠٠٩ مارس/آذار ٧
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-011B Delta 2 R/B (2)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٢ ٢٥٣ ٧ ٣٦٩ ٢٨,٦ ١٩٦,٢ - ٢٠٠٩ مارس/آذار ٧
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 
2009-011C Delta 2 R/B (1)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ١٧٣ ٢ ٢٨١ ٢٨,٦ ١٠٩,٩ - ٢٠٠٩ مارس/آذار ٧

ستهلكة وأغطية واقية وأجسام مرحلية م
 أخرى متوقفة عن العمل 

2009-014ANavstar 63 
(USA 203)

مركبة فضائية تعمل يف التطبيقات  ١٩٠ ٢٠ ٢٧١ ٤٠,١ ٣٥٥,٠ -٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٤
واالستخدامات العملية لتكنولوجيا 
 الفضاء، كالطقس أو االتصاالت

2009-014B Delta 2 R/B (2)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ١٨٨ ٢٠ ٢٤٧ ٤٠,١ ٣٥٤,٦ -٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٤
مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسام 

 أخرى متوقفة عن العمل 

____________   
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *   
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    اخلصائص األساسية للمدار        

التسمية 
  الدولية

اسم اجلسم 
  موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق  الفضائي

الفترة 
العقدية 

  )دقيقة(
زاوية امليل 

 )درجة(

نقطة 
األوج 

 )كلم(

نقطة 
احلضيض 

  لعامة للجسم الفضائيالوظيفة ا )كلم(
2009-014C Delta 2 R/B (1)صواريخ تعزيز مستهلكة وصواريخ مناورة  ٢٠٤ ١ ٢٢٥ ٣٤,٣ ٩٨,٨ -٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٤

م مرحلية مستهلكة وأغطية واقية وأجسا
 أخرى متوقفة عن العمل 

  :األجسام التالية، اليت مل ُيبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري
  .ال شيء 

 مارس/آذار ٣١وم  بتوقيت غرينتش من ي٠٠/٢٤األجسام التالية، اليت مل ُيبلغ عنها سابقا، اسُتبينت بعد صدور التقرير األخري، ولكنها مل تعد موجودة يف املدار منذ الساعة 
٢٠٠٩:  
  .ال شيء 
 :٢٠٠٩ مارس/آذار ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة اعد موجودي مل صدور التقرير األخري، ولكنهبلغ املدار بعد ي ذ، ال التايلاجلسم

2009-012ASTS-119 استخدامهاأنظمة نقل فضائية يعاد  ٣٣٥ ٣٥٣ ٥١,٦٤ ٩١,٤١ -٢٠٠٩مارس / آذار١٥ 
  :٢٠٠٩مارس /آذار ٣١ بتوقيت غرينتش من يوم ٠٠/٢٤ يف املدار منذ الساعة ةعد موجودت يف تقرير سابق،مل تكر ذُين، الاألجسام التالية

  1965-093C,1994-029DX, 2006-050E  
  :األجسام التالية أطلقت بعد صدور التقرير األخري ولكنها مل تبلغ املدار

  .ال شيء 
  :ت ينبغي إدخاهلا على بيانات أُبلغ عنها سابقاتنقيحا
    .ال شيء 

________  


